ภาคผนวก
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แบบสอบถาม
แบบสอบถามนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษา
ปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงกับการทางานเป็ นทีมของผูบ้ ริ หารธนาคารออม
สิ นในจังหวัดเชี ยงใหม่ ข้อมูลจากแบบสอบถามจะนาไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้ จึง
เรี ยนมาเพื่อขอความร่ วมมือจากท่านในการสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบพระคุณมา
ณ โอกาสนี้
นางสาวพิรพร ศิวะวามร
ผูศ้ ึกษา ...................................................................................................................................................
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงบนช่อง [ ] คาตอบที่ท่านเลือก
1. เพศ
[1] ชาย

[2] หญิง

2. อายุ
[1] ต่ากว่า 30 ปี

[2] 30-40 ปี

[3]41-50 ปี

[4] 51-60 ปี

3. สถานภาพ
[1] โสด

[2] สมรส

[3]อื่นๆ (ระบุ) .........
4. การศึกษา
[1]ปริ ญญาตรี

[2] ปริ ญญาโท

[3]อื่นๆ (ระบุ) ..........
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5. ระดับตาแหน่ง
[2] ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ

[1] ผูจ้ ดั การ
6. ระยะเวลาทางาน
[1] ต่ากว่า 10 ปี

[2] 10-15 ปี

[3]16-20 ปี

[4] มากกว่า 20 ปี

7. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
[1] ต่ากว่า 30,000บาท

[2] 30,000-50,000 บาท

[3]50,001- 70,000 บาท

[4]มากกว่า 70,000 บาท

ส่ วนที่ 2 ภาวะผู้นาของผู้บริ หารธนาคารออมสิ นในจังหวัดเชียงใหม่
คาชี้แจง ในด้านภาวะผูน้ า ท่านมีพฤติกรรมอยูใ่ นระดับใด
(กรุ ณาใส่ เครื่ องหมาย  ในช่องที่ท่านเห็นด้วยมากที่สุด)

พฤติกรรมภาวะผู้นา

ไม่ เคย
เลย

1. ท่านทาให้ผอู ้ ื่นรอบข้างเกิดความรู ้สึกดีๆ
2. ท่านจะใช้คาพูดง่ายๆ บอกให้ทราบว่าเรา
ควรทาหรื อจะทาอะไร
3. ท่านทาให้ผอู ้ ื่นคิดถึงปัญหาเก่าด้วยวิธีใหม่
4. ท่านช่วยผูอ้ ื่นให้พฒั นาตนเอง
5. ท่านบอกผูอ้ ื่นว่าต้องทาอะไรบ้างถ้า
ต้องการได้รางวัลจากการทางาน
6. ท่านรู ้สึกพอใจที่เห็นผูอ้ ื่นทางานได้
มาตรฐาน
7.ท่านเต็มใจที่จะปล่อยให้ผอู ้ ื่นทางานตามวิธี
ที่เคยชินต่อไป
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ระดับพฤติกรรม
นานๆ
ค่ อนข้ าง
ครั้ง บางครั้ง บ่ อย

บ่ อย
มาก

พฤติกรรมภาวะผู้นา

ไม่ เคย
เลย

8. ผูอ้ ื่นมีความเลื่อมใสศรัทธาต่อท่านมาก
9.ท่านสร้างภาพที่ดึงดูดใจแก่ผอู ้ ื่นว่าเรา
สามารถทางานนั้นได้
10. ท่านจะให้แนวทางใหม่ๆ แก่ผอู ้ ื่นใน
การแก้ปัญหาที่ยุ่งยาก
11. ท่านจะบอกให้ผอู ้ ื่นทราบว่าท่านคิด
อย่างไรกับงานที่พวกเขาทาอยู่
12. ท่านให้การยอมรับหรื อให้รางวัลตอบ
แทนผูอ้ ื่นเมื่อทางานบรรลุเป้ าหมาย
13. ตราบใดงานยังดาเนินไปได้ ท่านจะไม่
พยายามเปลี่ยนแปลงอะไร
14. อะไรก็ตามที่ผอู ้ ื่นต้องการทา ท่านตกลง
ด้วยเสมอ
15. คนอื่นรู ้สึกภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับท่าน
16. ท่านช่วยให้คนอื่นทางานอย่างมี
ความหมาย
17. ท่านทาให้คนอื่นทบทวนความคิดของตน
ใหม่ในเรื่ องที่เขาไม่เคยสงสัยหรื อเห็นเป็ น
ปัญหามาก่อน
18. ท่านมีความใส่ ใจเป็ นพิเศษกับบุคคลอื่นที่
มักจะถูกโดดเดี่ยว
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ระดับพฤติกรรม
นานๆ
ค่ อนข้ าง
ครั้ง บางครั้ง บ่ อย

บ่ อย
มาก

พฤติกรรมภาวะผู้นา

ไม่ เคย
เลย

ระดับพฤติกรรม
นานๆ
ค่ อนข้ าง
ครั้ง บางครั้ง บ่ อย

บ่ อย
มาก

19. ท่านสนใจในสิ่ งที่ผอู ้ ื่นควรได้เมื่อเขา
ทางานสาเร็ จ
20. ท่านจะบอกให้ผอู ้ ื่นทราบว่ามาตรฐานของ
งานที่สาเร็ จเป็ นอย่างไร
21. ท่านจะไม่ถามอะไรจากผูอ้ ื่น ยกเว้น
จาเป็ นจริ งๆ

ส่ วนที่ 3 การทางานเป็ นทีมของผู้บริ หารธนาคารออมสิ นในจังหวัดเชียงใหม่
คาชี้แจง ในการเลือกทางานร่ วมกัน ท่านคิดว่าพฤติกรรมต่อไปนี้มีความเป็ นจริ งในระดับใด
(กรุ ณาใส่ เครื่ องหมาย  ในช่องที่ท่านเห็นด้วยมากที่สุด)
พฤติกรรมการทางานร่ วมกัน
ของสมาชิกในทีม

น้ อยทีส่ ุ ด

1. การติดต่ อสื่ อสาร
1.1 สมาชิกในทีมซักถามข้อสงสัยและข้อข้อง
ใจเมื่อไม่เข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมายจาก
หัวหน้าทีม
1.2 สมาชิกในทีมรับฟังความคิดเห็นซึ่ งกัน
และกัน
1.3 สมาชิกในทีมมีการประชุมเพื่อป้ องกัน
และแก้ไขปัญหาในการปฏิบตั ิงาน
1.4 สมาชิกในทีมมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
อย่างชัดเจน
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ระดับพฤติกรรม
น้ อย ปานกลาง มาก

มากทีส่ ุ ด

พฤติกรรมการทางานร่ วมกัน
ของสมาชิกในทีม

น้ อยทีส่ ุ ด

1.5 สมาชิกในทีมได้รับทราบเป้ าหมายใน
การทางานจากหัวหน้าทีม
2. การร่ วมมือ
2.1 สมาชิกในทีมมีการวางแผนร่ วมมือกัน
ในการปฏิบตั ิกิจกรรม
2.2 สมาชิกในทีมช่วยเหลือกันเพื่อให้งาน
บรรลุเป้ าหมายตามที่กาหนด
2.3 สมาชิกในทีมช่วยเหลือกันในการ
ปฏิบตั ิงานด้วยความเต็มใจ
2.4 สมาชิกในทีมอภิปรายงานร่ วมกันเพื่อ
หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปั ญหาที่
เกิดขึ้นในทีม
2.5 ในทีมของท่านมีการระดมสมองเพื่อหา
หนทางให้ทีมบรรลุเป้ าหมายที่กาหนด
3. การประสานงาน
3.1 สมาชิกในทีมของท่านมีการกาหนด
ขอบเขตหน้าที่การทางานของแต่ละบุคคล
อย่างชัดเจน
3.2 สมาชิกในทีมของท่านมีการกาหนด
แนวทางในการปฏิบตั ิหรื อระบบการ
ทางานในทีมอย่างชัดเจน
3.3 สมาชิกในทีมของท่านมีการ
ประสานงานกันด้วยมารยาทและการพูดจา
ที่ดีต่อกัน
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ระดับพฤติกรรม
น้ อย ปานกลาง มาก

มากทีส่ ุ ด

พฤติกรรมการทางานร่ วมกัน
ของสมาชิกในทีม

น้ อยทีส่ ุ ด

3.4 สมาชิกในทีมของท่านดาเนินการ
ประชุมได้อย่างราบรื่ น
3.5 สมาชิกในทีมของท่านมีการปรับความ
เข้าใจซึ่ งกันและกันเมื่อเกิดความขัดแย้ง
4. การมีความคิดสร้ างสรรค์
4.1 สมาชิกในทีมของท่านร่ วมกัน
แก้ปัญหา
4.2 สมาชิกในทีมของท่านร่ วมกันปรับปรุ ง
การทางาน
4.3 สมาชิกในทีมของท่านมีการคิดค้น
วิธีแก้ไขปั ญหาที่ต่างไปจากการปฏิบตั ิงาน
แบบเดิมเพื่อให้การทางานมีประสิ ทธิภาพ
4.4 สมาชิกในทีมของท่านมีการนา
ผลการวิจยั มาประยุกต์ใช้
4.5 สมาชิกในทีมของท่านมีการนาวิธีการ
ใหม่ๆ มาใช้เพื่อลดค่าใช้จ่าย
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ระดับพฤติกรรม
น้ อย ปานกลาง มาก

มากทีส่ ุ ด

พฤติกรรมการทางานร่ วมกัน
ของสมาชิกในทีม

น้ อย
ทีส่ ุ ด

ระดับพฤติกรรม
น้ อย ปานกลาง มาก

มากทีส่ ุ ด

5. การปรับปรุ งอย่ างต่ อเนื่อง
5.1 สมาชิกในทีมของท่านนาความรู ้จากการ
อบรมมาพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง
5.2 สมาชิกในทีมของท่านมีการค้นหา
ข้อบกพร่ องเพื่อนามาปรับปรุ งงาน
5.3 สมาชิกในทีมของท่านค้นหาวิธีการทางาน
เพื่อลดเวลาทางานลง
5.4 สมาชิกในทีมของท่านมีการปฏิบตั ิ
กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่ อง
5.5 สมาชิกในทีมของท่านมีความ
กระตือรื อร้นที่จะพัฒนาคุณภาพของงานอย่าง
ต่อเนื่อง

ส่ วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-นามสกุล

นางสาวพิรพร ศิวะวามร

วัน เดือน ปี เกิด

23 กันยายน 2529

ประวัติการศึกษา

ปี การศึกษา 2548 คณะบริ หารธุ รกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทางาน

ปี พ.ศ. 2552

ลูกจ้างทดแทนพนักงานปฏิบตั ิการ
2-7 ธนาคารออมสิ น สาขาดอยสะเก็ด
ปี พ.ศ. 2553-2557 พนักงานปฏิบตั ิการระดับ 4-5ธนาคารออมสิ น
สาขาประตูชา้ งเผือก
ปัจจุบนั
พนักงานปฏิบตั ิการระดับ 5 ธนาคารออมสิ น
สาขาเม-ญ่า เชียงใหม่
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